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Cinco candidatos na eleição de Ipatinga
A eleição  para  prefeito   de  Ipatinga,  marcada  pelo   TRE para  3  de  junho,  terá   cinco

candidatos concorrendo ao pleito. As definições foram anunciadas  no último dia 7 quando  as
chapas foram inscritas  no Cartório Eleitoral de  Ipatinga.  Pelo curtíssimo prazo  que terão os
candidatos  para fazerem as suas propagandas e arrebatarem  os votos dos eleitores, a  campanha
está nas ruas  com intensa movimentação  na base do boca a boca, no  corpo a corpo com ajuda da
militância de cada proponente ao cargo. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Moradores reformam posto de saúde
Cansados de procurar a Prefeitura de Divinópolis em busca da tão sonhada reforma de um

posto  de  saúde,  moradores  do  povoado  de  Cachoeirinha  se  uniram  e  levantaram  os  recursos
necessários  para  o  serviço.  A mão  de  obra  é  deles  próprios.  Porém,  cobram  do  governo  o
investimento necessário em equipamentos e insumos de enfermagem. De acordo com Romeu de
Sousa, presidente da associação de moradores do povoado, a degradação da casa onde ocorrem os
atendimentos  é  um problema antigo.  A estrutura  já  abrigou  a  escola  de  Cachoeirinha,  que  foi
desativada pela Prefeitura. (Jornal Agora – Divinópolis) 

Receita em Poços registra doações
Em 2018, as doações de Imposto de Renda aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e

dos Adolescentes  (FIA)  chegaram à  R$ 516.277,33 na  região  jurisdicionada pela  Delegacia  da
Receita Federal em Poços de Caldas. O valor é 35% maior do que as doações efetuadas na região
em 2017, que totalizaram R$ 380.765,33. Em Minas Gerais, o total de doações ao FIA em 2018 é de
R$ 6.892.  072,40.  Para fazer  a  doação ao FIA,  o contribuinte  deve  preencher  a  declaração de
Imposto de Renda no modelo completo, preencher todas as fichas da declaração e, em seguida,
consultar na ficha "Resumo da Declaração" o valor disponível para doação, que já vem calculado
pelo programa. (Ascom)

“Cultura de Buteco” é sucesso em Itaúna
O tradicional Festival Gastronômico “Cultura de Buteco”, edição 2018, que teve início na

última semana, está sendo sucesso entre o público itaunense e está movimentando vários bares e
restaurantes da cidade. Até o momento, os bares que já foram palco do evento foram o Gula e Gole,
Engenho Prainha, Bar do Ramon, Juliu’s Bar, Buteco do Rosse, Petiscaria Avenida, Sushi Ryõri, e o
Vinnil Rock Bar, entre outros. O festival seguirá até o próximo dia 9 de junho. (Folha Povo Itaúna)

Centro Cultural reunirá leopoldinenses
No sábado, dia 26 de maio, os escritores e pesquisadores leopoldinenses, José Luiz Machado

Rodrigues e Nilza Cantoni farão o lançamento do Dicionário de Autores Leopoldinenses no Centro
Cultural Mauro de Almeida Pereira, reunindo uma coleção de mais de 100 títulos de autores de
Leopoldina. O evento faz parte da Festa Literária de Leopoldina que será realizada no período de 19
a 26 de maio. O lançamento será precedido de uma palestra ‘Obras e autores leopoldinenses - Uma
coleção a ser proferida por José Luiz ‘Luja’ Machado Rodrigues, no Centro Cultural, seguida de um
café com o escritor em uma tenda armada na Praça Félix Martins onde será feito o lançamento para
o público. (Jornal Leopoldinense)

Mão Amiga promove show beneficente
O Grupo Mão Amiga presta  trabalho voluntário  de  assistência  a  públicos  diversos  e  se
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tornou uma referência em apoio aos mais necessitados. No dia 10 de junho será realizado um show
beneficente  com  objetivo  de  arrecadar  fundos  para  o  trabalho.  Os  organizadores  anunciam  a
participação de diversos artistas, "o que, certamente, vai transformar a promoção em uma agradável
tarde".  Os  shows  serão  acompanhados  de  "um  delicioso  almoço",  já  avisam  também  os
responsáveis pela iniciativa. A programação será realizada no espaço Tramelão, que fica no interior
das dependências do Parque de Exposição JK. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Uberaba terá Campanha do Agasalho
A Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  de  Uberaba  (Seds),  em  parceria  com  a  TV

Integração e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), inicia a Campanha do Agasalho
2018 no dia 22 de maio.  O lançamento da campanha será na Casa dos Conselhos, às 10h, e o
período  de  arrecadação  será  até  31  de  julho.  Com  o  tema  “Quebre  o  Gelo,  Doe  Amor”,  a
arrecadação tem foco em roupas de cama e banho; cobertores, agasalhos e roupas, tamanho adulto e
infantil.  Serão  disponibilizados  diversos  pontos  de  arrecadação  em toda  a  cidade,  como a  TV
Integração, secretarias municipais, Prefeitura, Procon, Fundação Cultural, Codau, escolas e cemeis,
Caixa  Econômica  Federal,  Câmara  de  Vereadores,  universidades,  Cras,  Creas,  Uai,  comércio,
empresas locais e redes de supermercados, entre outros. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Lafaeite acelera obras do Teatro
Após  uma interdição  por  parte  do Corpo de  Bombeiros  Militares  da  cidade,  diante  das

péssimas condições do único teatro da cidade, as obras para reabertura foram aceleradas e recebe
uma prioridade de emergência.  Tudo isso acontece para  garantir  a  reabertura do espaço Teatro
Municipal Placidina de Queiroz, até a segunda quinzena de julho, quando acontece o Festival de
Artes Cênicas de Conselheiro Lafaiete (Face). A organização do Face vive na expectativa para que,
novamente,  o  tão  aguardado  festival  seja  novamente  um  completo  sucesso.  (Estado  Atual  –
Conselheiro Lafaiete).


